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BIJLAGE 4

Normbedragen voor vergoeding en indexering

DEEL A

Indexering

A.1: Nieuwbouw en uitbreiding
De normbedragen in deel B worden jaarlijks aangepast in overeenstemming met de
onderstaande systematiek van prijsbijstelling:
Prijsindexcijfer van de
bouwkosten van nieuwe
woningen, jaar t,
tweede kwartaal
(bron: CBS, kerncijfers,
bouwnijverheid, inclusief btw)

1

--------------------------------------MEV, jaar t,
bruto investeringen
door bedrijven in
woningen
(bron: CPB,
Middelen en
bestedingen)

*

----------------------------------------

MEV, jaar t+1,
bruto investeringen door
bedrijven in woningen
(bron: CPB, Middelen en
bestedingen)
*

Prijsindexcijfer van de
bouwkosten van nieuwe
woningen, jaar t-1,
tweede kwartaal
(bron: CBS, kerncijfers,
bouwnijverheid, inclusief btw)

----------------------------------------

1

A.2: Eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
Consumentenprijsindex, alle
MEV, jaar t+1
huishoudens, jaar t, per 1
prijsmutatie netto materiële
juli
1
overheidsconsumptie
(bron: CBS, Kerncijfers,
(bron: CPB, Kerngegevens
cijfer van de maand juni jaar
collectieve sector)
t)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
*
------Consumentenprijsindex, alle
MEV, jaar t,
huishoudens, jaar t-1, per 1
prijsmutatie netto materiële
juli
overheidsconsumptie
1
(bron: CBS, Kerncijfers,
(bron: CPB, Kerngegevens
cijfer van de maand juni jaar
collectieve sector)
t-1)
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DEEL B

Normbedragen

De normbedragen voor 2019 zijn berekend op basis van bovenstaande systematiek en
onderstaand weergegeven. Alle in dit deel genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
A: Nieuwbouw met permanente bouwaard
A.1: Kostencomponenten nieuwbouw
1. De financiële normering voor nieuwbouw valt uiteen in de volgende kostencomponenten:
a. kosten voor terrein;
b. bouwkosten;
c. toeslag voor verhuiskosten bij vervangende bouw;
d. als het een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal
onderwijs betreft een toeslag voor het realiseren van een afzonderlijk speellokaal, en
e. als het een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs betreft,
toeslag voor het aanbrengen van een liftinstallatie.
2. Als vervangende nieuwbouw wordt gecombineerd met het uitbreiden van een gebouw ter
vervanging van een ander gebouw, gelden de bedragen bedoeld in paragraaf B.
A.2: Kosten voor terreinen
Het benodigde bouwrijpe terrein wordt door de gemeente, eventueel na aankoop, om niet
aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld en het juridisch eigendom wordt aan hen
overgedragen. De kosten van een terrein worden opgenomen op het programma, zowel bij
aankoop van een terrein als in de situatie dat de gemeente een terrein beschikbaar stelt. De
kosten voor het terrein worden bepaald op de in de gemeente gangbare wijze van
waardevaststelling van terreinen. Bij vervangende nieuwbouw behoren de kosten voor het
slopen van het oude gebouw tot de kosten voor terreinen.
A.3.1: Bouwkosten
1. Tot de bouwkosten behoren:
a. de bouwkosten van het gebouw, inclusief fundering, en
b. de kosten van de aanleg en inrichting van het schoolterrein.
2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een
bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Met deze vergoedingsbedragen moet
de in overeenkomstig bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden
gerealiseerd.
A.3.2: Bouwkosten school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 350 m2 bvo
Voor elke volgende m2 bvo
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€ 1.031.170,90
€ 1.764,63
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A.3.3: Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de
volgende bedragen:
Startbedrag voor de realisatie van de eerste 670 m2
bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 1.670.807,15

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een
eventueel speellokaal

€ 1.847,80

Toeslag voor elk speellokaal (90 m2 bvo)

€ 158.529,51

A.3.4: Bouwkosten school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

Startbedrag voor de realisatie van de eerste 677 m2
bvo, waarin niet begrepen een eventueel speellokaal

€ 1.607.881,70

Voor elke volgende m2 bvo, waarin niet begrepen een
eventueel speellokaal

€ 1.836,84

Toeslag voor elk speellokaal (90 m2 bvo)

€ 158.529,51

Toeslag liftinstallatie als bij nieuwbouw een liftinstallatie
inclusief een schacht wordt aangebracht

€ 155.818,01

A.3.5: Toeslag voor verhuiskosten bij vervangende nieuwbouw
1. Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw gebruik kan blijven
maken van het bestaande schoolgebouw, bestaat aanspraak op bekostiging van de
verhuiskosten voor één verhuizing.
2. Als een school tijdens de realisatie van vervangende nieuwbouw tijdelijk op een andere
locatie moet worden gehuisvest, bestaat aanspraak op bekostiging van de verhuiskosten
voor twee verhuizingen.
3. De vergoeding wordt vastgesteld op feitelijke kosten.
B: Uitbreiding met permanente bouwaard
B.1: Reikwijdte
Deze paragraaf is van toepassing op de uitbreiding van de huisvesting in permanente
bouwaard van een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs tot
1.035 vierkante meter bruto vloeroppervlakte en van een school voor speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs tot 1.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Op overige
uitbreidingen is paragraaf A overeenkomstig van toepassing.
B.2: Kosten terrein
Als uitbreiding van het terrein noodzakelijk is, is het bepaalde in A.2 overeenkomstig van
toepassing op het vaststellen van de kosten voor het voor uitbreiding benodigde terrein.
B.3.1: Bouwkosten
1. Tot de bouwkosten behoren:
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a. de bouwkosten van het gebouw, en
b. kosten voor extra aanleg en inrichting van een deel van het schoolterrein.
2. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, inclusief een aantal vierkante meters, en een
bedrag per vierkante meter. Met deze vergoedingsbedragen moet de overeenkomstig
bijlage III, deel C, vastgestelde aanvullende ruimtebehoefte worden gerealiseerd.
B.3.2: Bouwkosten school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 115 m2 bvo of groter

€ 151.004,70

Startbedrag bij uitbreidingen van 55 tot 115 m2 bvo

€ 100.669,80

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 2.011,54

B.3.3: Bouwkosten speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt bepaald op basis van de
volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 105 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 105 m2 bvo
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet
begrepen een eventueel speellokaal

€ 155.287,83
€ 103.525,21

€ 2.051,63

Toeslag voor elk eventueel afzonderlijk speellokaal (90
m2 bvo) in combinatie met uitbreiding van de school

€ 181.039,03

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo),
zonder gelijktijdige uitbreiding van de school

€ 332.851,16

B.3.4: Bouwkosten school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal of voortgezet speciaal
onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreidingen van 96 m2 bvo of groter
Startbedrag bij uitbreidingen van 50 tot 96 m2 bvo
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo, waarin niet
begrepen een eventueel speellokaal

€ 140.644,70
€ 93.763,14

€ 2.055,69

Toeslag voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo) in
combinatie met uitbreiding van de school

€ 158.529,51

Vergoeding voor elk afzonderlijk speellokaal (90 m2 bvo),
zonder gelijktijdige uitbreiding van de school

€ 332.851,16

Toeslag liftinstallatie als bij uitbreiding een liftinstallatie

€ 187.290,40
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inclusief een schacht wordt aangebracht

C: Tijdelijke voorziening
C.1: Vergoedingsbedragen tijdelijke voorzieningen
1. De vergoedingsbedragen voor tijdelijke voorzieningen zijn afgestemd op de
investeringslasten van voor tijdelijk gebruik bestemde voorzieningen. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen:
a. nieuwbouw van een voor tijdelijk gebruik bestemd gebouw als hoofdlocatie;
b. uitbreiding van een permanente hoofdlocatie met een voor tijdelijk gebruik
bestemd gebouw, en
c. uitbreiding van bestaande voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen.
2. In aanvulling op het eerste lid wordt rekening gehouden met het bekostigen van een
tijdelijke voorziening door middel van huur van een voor tijdelijk gebruik bestemd
gebouw.
C.2: Kosten voor terreinen
Als een tijdelijke voorziening niet gerealiseerd kan worden op het aanwezige terrein, worden
de kosten voor het benodigde terrein bepaald overeenkomstig A.2.
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C.3.1: Nieuwbouw als hoofdlocatie/uitbreiding van permanente hoofdlocatie
De vergoeding voor een tijdelijke voorziening bestaat uit een startbedrag en een bedrag per
vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de bouwkosten, de kosten van herstel en
inrichting van terreinen, de kosten van paalfundering en de eenmalige aansluitkosten op
nutsvoorzieningen.
C.3.2: Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 58.723,50

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo

€ 39.149,01

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.443,11

C.3.3: Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
1. De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij nieuwbouw van 80 m2 bvo of groter

€ 61.548,48

Startbedrag bij nieuwbouw van 40 tot 80 m2 bvo

€ 41.591,99

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.413,92

2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de
vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.
C.4.1: Uitbreiding van bestaande tijdelijke voorzieningen primair en speciaal of
voortgezet speciaal onderwijs
1. De vergoeding voor uitbreiding bestaande tijdelijke voorziening bestaat uit een
startbedrag en een bedrag per vierkante meter. In deze bedragen zijn begrepen de
bouwkosten, de toeslag voor paalfundering en de toeslag voor herstel en inrichting van
terreinen.
2. Paragraaf A is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de hoogte van de
vergoeding voor sloopkosten van het oude gebouw, herstel en inrichting van terreinen en
voor tijdelijke verhuizing van de leerlingen.
C.4.2: Vergoeding basisschool en speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een basisschool en een speciale school voor basisonderwijs wordt
vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 33.008,95

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 22.005,96

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.512,14
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C.4.3: Vergoeding school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag bij uitbreiding van 80 m2 bvo of groter

€ 33.469,74

Startbedrag bij uitbreiding van 40 tot 80 m2 bvo

€ 22.313,15

Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 1.494,91

C.5: Huur van voor tijdelijk gebruik bestemde gebouwen
Huur van een voor tijdelijk gebruik bestemde voorziening en huur van een bestaand gebouw
worden vergoed op basis van de werkelijke kosten.
D: Eerste inrichting
D.1.1: Vergoeding onderwijsleerpakket en meubilair
Het bedrag van de vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair wordt bepaald aan de
hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende
vergoeding.
D.1.2: Vergoeding basisschool
De vergoeding voor een basisschool wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag, inclusief 250 m2 bvo
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 40.148,12
€ 140,45

D.1.3: Vergoeding speciale school voor basisonderwijs
De vergoeding voor een speciale school voor basisonderwijs wordt vastgesteld op basis van
de volgende bedragen:
Startbedrag, incl. 250 m2 bvo
Naast het startbedrag voor elke m2 bvo

€ 85.179,91
€ 145,30

D.1.4: Vergoeding school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
De vergoeding voor een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs
wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Startbedrag, incl. 370 m2,
m.u.v. vaste voet vso-zmlk
van 250 m2

Voor elke volgende m2 bvo

SO/VSO-doven

€ 143.520,01

€ 250,52

SO/VSO-sh

€ 130.376,50

€ 324,68

SO/VSO-esm

€ 121.488,58

€ 161,45

SO/VSO-visg

€ 172.416,48

€ 308,15
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SO/VSO-lz

€ 109.947,97

€ 151,83

SO/VSO-lg

€ 129.439,70

€ 295,99

SO/VSO-zmlk

€ 108.240,32

€ 128,80

SO/VSO-zmok

€ 105.652,95

€ 148,06

SO/VSO-pi

€ 106.586,92

€ 160,79

SO/VSO-mg

€ 131.057,76

€ 131,34

D.1.5: Vergoeding speellokaal speciale school voor basisonderwijs en school voor
speciaal onderwijs
De vergoeding voor onderwijsleerpakket en meubilair voor de inrichting van een speellokaal
voor een speciale school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs
bedraagt € 7.773,07.
E: Lokalen bewegingsonderwijs
E.1: Bouwkosten nieuwbouw
1. De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal bewegingsonderwijs
met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meters bedraagt € 1.084.021,22 als
deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.105.946,17 als deze op een
afzonderlijk terrein gerealiseerd wordt. In deze vergoeding zijn opgenomen de kosten van
fundering op staal en inrichting van het terrein.
2. Scholen met lichamelijk gehandicapte leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen of
zeer moeilijk lerende leerlingen wordt een toeslag toegekend van 50 vierkante meter. Het
normbedrag van deze toeslag is € 108.743,01.
3. Als paalfundering noodzakelijk is wordt een toeslag gegeven op basis van de volgende
bedragen:
Vergoeding

Vergoeding bij ruimten LG en MG

Paallengte 1<15 meter

€ 21.803,89

€ 27.491,59

Paallengte 15<20 meter

€ 30.057,78

€ 38.073,71

Paallengte >20 meter

€ 42.214,86

€ 54.794,47

E.2: Uitbreiding
Het bepaalde in E.1, eerste lid, is overeenkomstig van toepassing op het bepalen van de
hoogte van de vergoeding voor uitbreiding van een lokaal bewegingsonderwijs. Bij lokalen
bewegingsonderwijs met een oefenvloer van 140 vierkante meter netto speeloppervlakte of
minder, kan de oefenvloer worden uitgebreid tot een oppervlakte van 252 vierkante meter.
De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Uitbreiding
112 t/m 120 m2
121 t/m 150 m2
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Normbedrag
€ 251.858,63
€ 306.168,77

Paallengte
1 < 15
meter
€ 9.761,22
€ 12.205,49

15 < 20 meter

> 20 meter

€ 16.907,00
€ 21.128,30

€ 27.641,07
€ 34.551,33
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E.3.2: OLP/meubilair school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs
bedraagt € 53.786,01.
E.3.3: OLP/meubilair school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs
De vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket of meubilair voor een lokaal
bewegingsonderwijs voor een school voor speciaal onderwijs of voor voortgezet speciaal
onderwijs wordt bepaald op basis van de volgende bedragen:
Schoolsoort
SO-doven
SO-sh/esm
SO-visg
SO-lg/mg
SO-lz/pi
SO-zmlk
SO-zmok
VSO-doven
VSO-sh/esm
VSO-visg
VSO-lg/mg
VSO-lz/pi
VSO-zmlk
VSO-zmok
SOVSO-doven
SOVSO-sh/esm
SOVSO-visg
SOVSO-lg/mg
SOVSO-lz/pi
SOVSO-zmlk
SOVSO-zmok

Bedrag in euro
€ 42.891,11
€ 42.639,49
€ 51.621,51
€ 56.546,41
€ 40.558,43
€ 40.558,43
€ 40.474,98
€ 50.284,88
€ 51.596,96
€ 61.383,56
€ 62.973,64
€ 49.558,27
€ 49.558,27
€ 44.240,00
€ 52.073,80
€ 55.822,24
€ 63.700,24
€ 64.687,68
€ 53.782,34
€ 53.782,34
€ 44.742,00

E.4: Medegebruik/huur van een niet-eigen voorziening
Naast bewegingsonderwijs in een eigen lokaal van de school is ook bewegingsonderwijs
mogelijk in een bestaand lokaal bewegingsonderwijs door middel van:
a. medegebruik van een gebouw van een andere school of de gemeente, of
b. huur van een gebouw van een commerciële exploitant.
F: Vergoeding feitelijke kosten
De vergoeding van de feitelijke kosten als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gebaseerd
op de door het college goedgekeurde offerte.
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